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 چکیده:

 اساسا .است تأخیر زمان انفجار، عملیات همراه نامطلوب و مطلوب نتایج بر گذار تأثیر کنترل قابل پارامترهای از یکی

 تأخیر درون زمان عمده است. کاربرد تقسیم بندی قابل ردیفی بین و چالی بین چالی، درون گونه سه به پارامتر این

 در چالی میتواند درون تأخیر زمان افزایش. است سطحی مدار قطعی از جلوگیری برای مناسب امن حاشیه ایجاد چالی،

 ردیفی بین زمان تأخیر  باشد. داشته مستقیم تأثیر خردشدگی ابعاد و سنگ پرتاب هوا، و زمین لرزش میزان کاهش

 روی بر متنوعی میالدی، مطالعات 60 دهه اوایل از. است ارتباط در شده خرد توده نهایی شکل و سنگ پرتاب با عمدتا

 تا 3 بین مناسب چالی بین زمان تأخیر کلی قائده یک عنوان به و شده انجام انفجار عملیات نتایج بر تأخیر زمان تأثیر

 که است درحالی این .است شده پیشنهاد )ترک انتشار سرعت و سنگ جنس به بسته(  بارسنگ متر بر ثانیه میلی 10

 در است. شده منظور چالی بین تأخیر زمان برابر3 تا 2 بین مناسب ردیفی بین تأخیر زمان شرایط، همین با متناسب

 گل گهر، 1 شماره معدن در رفته بکار مختلف های انفجاری الگوی برای بهینه تأخیر زمان تعیین منظور به بررسی این

 زدگی عقب و خردشدگی پارامترهای اختیار، در امکانات موضوع و حساسیت به توجه با و اجرا میدانی آزمایش مورد 4

 متوسط چالی بین تأخیر زمان افزایش با که میدهد نشان بررسی های میدانی این نتایج است. گرفته قرار ارزیابی مورد

 خردشدگی بر تأثیرگذار عامل مهمترین مجموع در که داد تذکر باید هرچند که .می یابد کاهش شده خرد دانه های ابعاد

 انفجاری الگوهای تنوع به نظر میشود. ارزیابی انفجاری بلوکهای محلی و تکتونیک زمین شناسی وضعیت زدگی عقب و

 شده ارائه و طراحی اکسل محور کاربر کاربرگ یک متغیر، درزه داری و مختلف برای توده سنگهای معدن، در رفته بکار

 مهمترین و شده دریافت کاربر از ورودی عنوان به کنترل قابل غیر و کنترل قابل المقدور پارامترهایحتی  آن در که

 ، )ورودی پارامترهای به نسبت حساسیت آنالیز قابلیت با( خردشدگی  زمین، لرزش شامل عملیات انفجار خروجی های

 در .میگردد پیشبینی ناریه مواد انبار درخواست نهایتا و مالی ارزیابی شده، خرد توده سرعت و سنگ، جابجایی پرتاب

 توجه به با ردیفی، بین تأخیر زمان و شده پیشنهاد تأخیر حداقل عنوان به چالی بین تأخیر زمان پیشنهاد این کاربرگ،

 .گردد می ارائه متوالی ردیفهای در چالها اتصال نحوۀ

 

 

 

 

 

 



 

 
Determine the optimal delay time in different blast pattern used in Golgohar 

mine N.1 
 

Abstract 
 

Delay time is one of the controllable parameters, affecting the desirable and undesirable outcomes of the 

blasting operations. There are three main types of delay times: in-hole, inter-hole, and inter-row. The main 

function of in-hole delay times, is to prevent circuit cutting. Increasing the inter-hole delay time has direct 

effects on reducing ground and air vibrations, fly-rock, and the intensity of rock fragmentation. Also, the 

in-hole delay time has a significant effect on fly-rock and muck-pile profile. Since the early 60s, various 

studies have been conducted on the impact of the delay time on the results of blasting operations, and as a 

general rule the inter-hole delay time between 3ms to 10ms per meter of the burden length, are suggested 

(depending on the rock type and speed of crack propagation). However it is also suggested that the optimum 

inter-row delay time should be selected in the range of 2 to 3 times of the inter-hole delay times. To 

determine the optimum delay time for different patterns in blasting operation of No.1 Gol Gohar Iron mine, 

four field trial are conducted, and the rock fragmentation and the back-break occurred due to blasting, were 

analyzed. The results field studies show that increasing the inter-hole delay time, will decrease the average 

size of rock fragments. It is also noted that the major parameters governing the results of rock fragmentation 

and back-break, are the geological conditions and localized tectonic characteristics of the blasting area. As 

there are different blasting patterns designed for various geological and geotechnical zones of the mine 

area, the optimum delay times has to be different from one location to another. Therefore, a user driven 

Excel worksheet, with the capability of receiving as much as possible data of controllable and 

uncontrollable parameters (that affects rock blasting results), is designed and presented. Using empirical 

relations, the worksheet can calculate the major blasting results such as ground vibration, rock 

fragmentation (with the ability of sensitivity analysis), fly-rock, pile movement and immediate velocity of 

fragmented blocks, financial evaluations, and the order form to the explosive storage. It should be noted 

that the proposed delay times in the worksheet, are the minimum required and it could be chosen larger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


